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Voorwoord 

Economisch gaat het Nederland en ook Limburg voor de wind. Er is krapte op de 

arbeidsmarkt. De bestedingen en investeringen nemen toe. Als we de situatie nader 

analyseren is deze echter minder rooskleurig dan op het eerste gezicht lijkt.  Zo blijft de 

arbeidsmarktpositie van oudere werklozen nog altijd moeilijk. Een grote groep in deze 

categorie overweegt daarom als zelfstandig ondernemer te starten. Opvallend is ook dat 

de kloof tussen arm en rijk is toegenomen. De gemiddelde schuldenlast per inwoner is 

gestegen. Deze ontwikkelingen hebben hun weerslag op de activiteiten van het 

StartersCentrum. Zo vormen werklozen die overwegen te starten als zelfstandig 

ondernemer nog altijd een belangrijke doelgroep voor het StartersCentrum. Mensen 

met schulden kunnen in theorie wel starten als ondernemer, maar de praktijk wijst uit 

dat dit toch een heel moeilijk verhaal is. Starten vanuit een schuldsituatie komt dan ook 

nauwelijks voor. Aan de andere kant maakt de aantrekkende economie het voor 

mensen interessant om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. De bestedingen 

nemen immers toe en voor het bereiken van een goede omzet kan dat een belangrijk 

gegeven zijn.  

In de advisering letten de ondernemersadviseurs van het StartersCentrum niet alleen op 

het ondernemersplan en het te verwachten verdienmodel maar ook op de persoonlijke 

situatie. De advisering is derhalve niet alleen een economische activiteit. Deze heeft een 

360 graden karakter, waarbij het uitgangspunt is dat mensen een stabiele 

toekomstsituatie weten te bereiken. Om deze reden wordt regelmatig geadviseerd om 

het zelfstandig ondernemerschap uit te oefenen naast een baan in loondienst. Voor een 

goede taakuitoefening is het voor de medewerkers van het StartersCentrum essentieel 

om goede relaties te onderhouden met gemeenten, sociale diensten, het UWV 

Werkbedrijf in Limburg en andere relevante netwerkpartners. In het jaar 2017 is hier 

dan ook continu aandacht aan besteed. In de komende jaren zal aan deze 

samenwerking nog nadrukkelijker aandacht worden geschonken.   

Het zijn uiteindelijk de mensen die Limburg maken en daarmee bepalen of er een 

welvarend toekomstperspectief is of niet. Het is zaak dat overheid, ondernemers, 

onderwijs en anderen samenwerken om dat perspectief te bereiken. In dat geheel vormt 

het StartersCentrum een belangrijke schakel. Dit jaarverslag maakt dat in menig opzicht 

ook duidelijk. Daarmee is dit een interessant document voor bestuurders.   

Een woord van dank aan allen die financieel of anderszins hebben bijgedragen aan het 

StartersCentrum . Graag ben ik bereid om vragen over dit jaarverslag te beantwoorden.  

Mr. Drs. H.J.G. (Harrie) van Beers, 

Coördinator-manager  
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1.  StartersCentrum Limburg 

 

Het StartersCentrum is mensen behulpzaam die zich oriënteren op het zelfstandig 

ondernemerschap. Het gaat daarbij om informeren, adviseren en begeleiden. Zo 

organiseert het StartersCentrum seminars die van belang zijn voor mensen die als 

ondernemer willen starten. De voornaamste seminars zijn  de startersoriëntatie-

bijeenkomst en het schrijven van een ondernemingsplan. De werkzaamheden van het 

StartersCentrum concentreren zich op de pre-startfase.  Naast die seminars zijn vooral 

de individuele adviesgesprekken belangrijk.  

Het StartersCentrum bestond in 2017 22 jaar. Daarvoor was de stichting al 12 jaar actief 

als Buro Kleinschalig Werk (BKW). De eerste achttien jaar was het StartersCentrum nauw 

verbonden met de Kamer van Koophandel. 2017 was het vierde jaar waarin het 

StartersCentrum helemaal op eigen benen stond. Daarmee bevordert het 

StartersCentrum niet alleen zelfstandigheid naar buiten, maar is ook intern een omslag 

gemaakt naar een ondernemende netwerkorganisatie in het publieke domein. 

Overigens is de Kamer van Koophandel ondanks de ontkoppeling nog altijd een 

belangrijke netwerkpartner voor het StartersCentrum.  

Bestuur 

De werkzaamheden van het StartersCentrum worden mogelijk gemaakt door bijdragen 

van de deelnemende gemeenten. Uit bestuurders van die gemeenten wordt het 

stichtingsbestuur gevormd. Iedere regio is hierin vertegenwoordigd.  

In 2017 bestond  het bestuur uit de volgende personen: 

• De heer A.F.M. (André) Willems, voorzitter, wethouder te Maastricht, 

vertegenwoordiger regio Maastricht en Heuvelland. Wegens ziekte werd hij vanaf 

september 2016 tot juli 2017 vervangen door Jim Janssen, plaatsvervangend 

wethouder te Maastricht. André Willems heeft in januari 2018 zijn functie als 

wethouder neergelegd. Op 1 mei 2018 is hij overleden.   

• Mevrouw C.E. (Christine) van Basten – Boddin, lid, burgemeester te Beek, 

vertegenwoordiger regio Westelijke Mijnstreek. 

• De heer D. (Dion) Schneider, penningmeester, wethouder te Kerkrade, 

vertegenwoordiger regio Parkstad Limburg 

• Mevrouw  A. (Angely) Waajen-Crins , lid, wethouder te Roermond, 

vertegenwoordiger regio Midden-Limburg  

Het bestuur wordt ambtelijk bijgestaan en ondersteund door de heer H.J.G. (Harrie) van 

Beers. Hij vervult de functie van secretaris. 
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In 2017 vonden drie bestuursvergaderingen plaats en wel op 17 februari, 16 juni en 10 

november. De voor 12 januari  geplande vergadering kon geen doorgang vinden 

vanwege het ontbreken van het vereiste quorum. De agenda voor die vergadering is 

vervolgens op 17 februari behandeld. 

Personeel 

Het StartersCentrum bestaat uit een klein maar actief team. Er zijn slechts drie personen 

(2,3 fte) in dienst van het StartersCentrum. Op incidentele basis worden soms tijdelijke 

arbeidscontracten gesloten.  In de loop van 2017 is voor een beperkt aantal uren Loes 

Paters begonnen met enkele werkzaamheden voor het StartersCentrum. Zij is erg 

bedreven met de computer en handig met sociale media. Hier zijn voor het 

StartersCentrum geen directe kosten aan verbonden. Zij probeert via deze weg vanuit 

een ziektesituatie weer langzaam maatschappelijk actief te worden. 

In 2017 waren de volgende personen in dienst bij het StartersCentrum: 

• De heer Harrie van Beers (0,3 fte), 

coördinator-manager 

• De heer Marcel van Kasteren (1,0 fte), 

ondernemersadviseur 

• De heer Ger Smith (1,0 fte) 

ondernemersadviseur 

Locaties 

Het StartersCentrum Limburg maakte in 2017 gebruik van de volgende werklocaties: 

• Heerlen: Businesspark C-mill (Jan Campertstraat 5) 

• Maastricht: het Coachhuis (Boschstraat 45) 

• Roermond: Ondernemersplein (Steegstraat 5) 

• Roermond: Zalencentrum De Donderie (Donderbergweg 47-49) 

• Sittard-Geleen: Office à la Carte / SLIMhuis (Poststraat 8) 

In Heerlen is in feite het hoofdkantoor gevestigd van het StartersCentrum. De kamer in 

het C-mill complex is ingericht voor permanent gebruik.  Hier is ook het archief van het 

StartersCentrum. De ruimte in het pand te Maastricht is semipermanent in gebruik. 

Enkele dagdelen per week maken andere ondernemers gebruik van die ruimte. Op de 

overige locaties huurt het StartersCentrum voor de activiteiten daar voor een aantal 

dagdelen een ruimte. De werkzaamheden in Roermond vinden overwegend in De 

Donderie plaats. Van het Ondernemershuis wordt nog maar sporadisch gebruik 

gemaakt. 
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2.    Hoe pakken wij het aan  

 

De dienstverlening van het StartersCentrum is gebaseerd op persoonlijke ontwikkeling 

van zelfstandig ondernemerschap. Uit capaciteitsoverwegingen wordt daarbij het 

beproefde trechtermodel gehanteerd (zie figuur hieronder). Potentiële startende 

ondernemers doorlopen een aantal fasen richting de daadwerkelijke start van een eigen 

onderneming: van idee, via oriëntatie en voorbereiding naar het daadwerkelijke 

startmoment (inschrijving Handelsregister KvK). In alle fasen vindt uitval plaats door 

voortschrijdend inzicht of persoonlijke keuzes. De diensten van het StartersCentrum zijn 

toegespitst op deze verschillende stadia: van informatief, via collectief naar individueel, 

alles via direct contact waarbij een persoonlijke aanpak leidend is.
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3.   Onze activiteiten in 2017 

 

Ook in 2017 waren er tal van activiteiten die door het StartersCentrum werden 

georganiseerd  of waarbij het StartersCentrum nauw was betrokken.  

Naast de gebruikelijke seminars waren er vier andere activiteiten. In de eerste plaats 

was dat de Startersdag nieuwe stijl. De Startersdag nieuwe stijl is in feite een 

startersavond. Bij wijze van proef is hiermee in september 2017 gestart in Maastricht. 

Doelstelling is om op zo’n avond 75 mensen te bereiken die zich oriënteren op het 

zelfstandig ondernemerschap. Tijdens en dergelijke avond zijn er enkele workshops die 

voor de doelgroep interessant zijn (o.a. starten vanuit de WW, kredietverkrijging, sales 

en marketing,  fiscale aspecten van ondernemen, ondernemen en sociale media, 

bepalen uurtarief). Naast de workshops is er een kleine informatiemarkt. De 

startersavond in Maastricht trok 140 belangstellenden. De waardering was groot zowel 

bij het publiek als bij de inleiders en standhouders. Uit de evaluatie werd de conclusie 

getrokken deze startersavonden te continueren. Inmiddels is besloten om vier 

startersavonden per jaar te organiseren, verspreid in het werkgebied van het 

StartersCentrum (Heerlen – Maastricht – Roermond – Sittard-Geleen). Opgemerkt moet 

worden dat er in 2017 geen door de Kamer van Koophandel georganiseerde Startersdag 

in Limburg plaatsvond. 

Naast de Startersdag nieuwe stijl moet zeker het symposium over Sociaal en marginaal 

ondernemerschap worden genoemd. Dit vond plaats op 7 juni te Heerlen en werd 

bezocht door 30 personen. Deze 30 personen waren hoofdzakelijk ambtenaren van 

gemeenten en enkele gemeentebestuurders.  Er waren inleidingen  door Bert Otten van 

Radar Advies (hij was tevens dagvoorzitter), Ellen Lansink, manager bij ROZ Twente 

(Regionaal Orgaan Zelfstandigen) en Martin de Beer ( wethouder gemeente Heerlen). Na 

de inleidingen volgde er een 

actieve discussie. Een en 

ander is via een illustratie 

mooi weergegeven (zie 

schets). Afgesproken werd, 

dat onder leiding van 

Martin de Beer de 

mogelijkheden voor sociaal 

en marginaal 

ondernemerschap in Zuid-

Limburg nader worden 

uitgewerkt.  
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Een andere activiteit betreft het ondernemersspreekuur. Dit is in samenwerking met het 

OKB Limburg (OndernemersKlankBord) opgezet. Ondernemers kunnen hier met hun 

vragen terecht en worden dan zoveel mogelijk geholpen door een andere (ex-) 

ondernemer. Hiervan wordt gebruik gemaakt door bestaande ondernemers. Voor het 

StartersCentrum is dit interessant, omdat de activiteiten van het StartersCentrum 

betrekking hebben op de pre-startfase en de eerste vijf jaren na de start. Het past wat 

dat betreft prima in de nazorg die geboden wordt aan de jonge ondernemingen.  

Ten vierde wordt gewezen op de ontbijtsessies die de ING organiseerde in overleg met 

het StartersCentrum. Dit waren er drie in totaal. Deze vonden plaats in Roermond, 

Heerlen en Maastricht. De 

thema’s waren “ZZP: 

”Future proof “ over 

presentatie, pitches en 

marketing, “Van social 

media naar social selling” 

(o.a. over Linked In) en tot 

slot “Meer omzet door 

effectief netwerken”. 

Iedere bijeenkomst telde 

20 tot 25 bezoekers. 
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De hoofdmoot van de bijeenkomsten bestond uit de seminars die het StartersCentrum 

zelf organiseerde of waarbij het zeer nauw betrokken was, 

Seminars 2017 
Aantal 

bijeenkomsten 

Aantal 

deelnemers 

Seminar: Goede start met de Belastingdienst  7 214 

Seminar: Hoe start je als freelancer/ZZP'er? 12 109 

Seminar: Ondernemingsplan schrijven 12 134 

Seminar: Start je eigen bedrijf! 14 187 

Seminar: Starten als zelfstandige vanuit de WW 18 74 

Totaal aantal seminars 63 718 

 

Overige bijeenkomsten 2017 
Aantal 

bijeenkomsten 

Aantal 

deelnemers 

ING ontbijtsessies 'startING up' 3 75 

Spreekuur Ondernemersklankbord (OKB) 2 7 

Startersdag Maastricht 1 140 

Totaal aantal bijeenkomsten 6 222 

 

In totaal vonden in 2017 dus 70 bijeenkomsten plaats. Het aantal deelnemers aan de 

seminars en bijeenkomsten bedroeg respectievelijk 718 en 222 (totaal 940). Er zijn naast 

de 12 maandelijkse startersseminars nog 2 seminars voor Baandomein verzorgd. In 

totaal hadden zich 45 mensen via Baandomein aangemeld. 

Naast de genoemde bijeenkomsten vormen de individuele adviesgesprekken een 

belangrijk onderdeel van het takenpakket van het StartersCentrum. in totaal vonden in 

2017 1073 adviesgesprekken plaats. Hiervan konden 397 gesprekken aangemerkt 

worden als vervolggesprekken. In enkele gevallen ging het om meer dan één 

vervolggesprek. Ten opzichte van 2016 is dat een toename van 106 adviesgesprekken. 

Daarmee is de maximale belastbaarheid van de ondernemersadviseurs ruimschots 

bereikt. Het totaal aantal unieke klanten voor adviesgesprekken bedroeg 667.   

 

Adviesgesprekken 2017 Aantal 

Basis adviesgesprek (unieke klanten) 676 

Vervolggesprek 397 

Totaal aantal gesprekken 1073 
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Naast bijeenkomsten en adviesgesprekken moet ook gewezen worden op de informatie 

die mensen inwinnen via de website of het plegen van een telefoontje. Hiervan is geen 

nauwkeurige registratie. Het komt regelmatig voor dat mensen bellen na eerst bij de 

Kamer van Koophandel of elders informatie te hebben ingewonnen. 

Een belangrijke en specifieke doelgroep voor het StartersCentrum vormen de 

uitkeringsgerechtigden. Naast seminars gericht op WW-gerechtigden wordt in de 

advisering bijzondere aandacht geschonken aan bijstandsgerechtigden (participatiewet). 

In hoofdstuk 4 van dit verslag staan meer gegevens vermeld over de achtergronden van 

de klanten. Bij het StartersCentrum is gerichte kennis aanwezig over vraagstukken die 

verband houden met een start als ondernemer vanuit een uitkering. Dit geldt in het 

bijzonder voor de BBZ-regeling. Hier wordt regelmatig een beroep op gedaan door 

starters vanuit de bijstand via hun woongemeenten.  

Projecten 

In 2017 waren er twee projecten waarbij het StartersCentrum nauw betrokken was. Zo 

vond nog de afhandeling plaats van het project 45 Plös Limburg dat in april 2015 was 

gestart met als eindtijd 1 juli 2016. Aan het genoemde project namen 33 personen deel. 

Daarvan zijn er 30 gestart als zelfstandig ondernemer. Verreweg de meesten zijn in 2016 

gestart. De afrekening vond derhalve plaats in 2017. Van hen waren er één jaar na de 

start nog 29 actief als ondernemer. Dat is een zeer hoge score. Dit komt overeen met de 

scores die bij eerdere projecten voor 45 plussers zijn behaald. Dat niet alle deelnemers 

aan zo’n project ondanks de intensieve coaching en informatieverstrekking ook starten 

kan verschillende oorzaken hebben. Sommigen trekken voor zich zelf de conclusie dat 

het zelfstandig ondernemerschap toch niet iets is wat zij willen of kunnen. Het komt 

echter ook voor, dat mensen alsnog een aardige baan in loondienst vinden. De 

waardering van het begeleidingsprogramma door de deelnemers is erg hoog. Het 

StartersCentrum werkt hierbij samen met een coachingsbureau. Voor de op te starten 

onderneming wordt het bekende business canvasmodel als uitgangspunt gehanteerd.  

Een ander project betreft Ruimte voor Ondernemerschap van de gemeente Heerlen 

waar de uitgifte van coachingsvouchers onderdeel vanuit maakt. Dit is een langlopend 

project waarbij met name startende ondernemers die actief zijn binnen het 

projectgebied middels zo’n coachingsvoucher extra begeleiding en ondersteuning 

kunnen krijgen. Het StartersCentrum bemiddelt bij de uitgifte van deze 

coachingsvouchers. Diverse bureaus en zzp’ers hebben aangegeven bereid te zijn die 

coaching te willen verzorgen. In 2017 zijn twee aanvragen behandeld. Een aanvraag 

betrof de verbetering in het financiële inzicht van een onderneming en de inrichting van 

de administratie. De andere aanvraag betrof de economische haalbaarheid in verband 

met de continuering van een bedrijf.  
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4.   Onze klanten 

 

De klanten van het StartersCentrum zijn een dwarsdoorsnede van de regionale 

samenleving. Hieronder worden zij nader getypologeerd aan de hand van een aantal 

relevante persoonskenmerken. Daarbij wordt uitgegaan van de klanten die gebruik 

hebben gemaakt van minimaal één individueel adviesgesprek. 

In 2017 hebben de medewerkers van het StartersCentrum 1073 adviesgesprekken 

gevoerd waarvan 676 basis/intake gesprekken en 397 vervolggesprekken. De 

gemiddelde leeftijd van de klanten waarmee een adviesgesprek is gevoerd was ultimo 

2017 42 jaar. 

Van de 676 unieke klantcontacten waarmee een adviesgesprek is gevoerd kunnen de 

volgende indelingen worden gemaakt op basis van geslacht, inkomenssituatie, 

opleidingsniveau en branche waarin men het eigen bedrijf wilt starten. 

Wat is de inkomenssituatie van onze klanten? 

Wat hierbij opmerkelijk is dat de verhouding man-vrouw nagenoeg gelijk is. Ruim 60% 

van onze klanten wil starten vanuit een uitkeringssituatie.  

Inkomenssituatie klanten adviesgesprek Man Vrouw Totaal in  % 

Geen 16 30 46 6,8 

Loon 64 51 115 17,0 

Pensioen  3 1 4 0,6 

PW (bijstand) 53 42 95 14,1 

Stufi 6 9 15 2,2 

Wajong/WIA/ZW 13 15 28 4,1 

WW 167 141 308 45,6 

ZZP/Ondernemer 26 39 65 9,6 

Totaal 348 328 676 100,0 

 

Wat is het opleidingsnivo van onze klanten? 

Ruim 50% van onze klanten heeft een HBO/WO opleiding genoten. 

Opleidingsniveau klanten adviesgesprek Man Vrouw Totaal in % 

VMBO 43 27 70 10,4 

MBO 129 117 246 36,4 

HBO  134 139 273 40,4 

WO 42 45 87 12,9 

Totaal 348 328 676 100,0 
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In welke branches zijn onze klanten actief (adviesgesprek)? 

 

De top 5 van branches waarin men wil starten is: 

1) Zakelijke dienstverlening 

2) Detailhandel 

3) Horeca 

4) Overige dienstverlening (o.a. reparatie consumentenproducten en wellness) 

5) Gezondheidszorg en welzijnszorg 

 
Branche Man Vrouw Totaal in % 

Landbouw, bosbouw en visserij  3 1 4 0,6 

Industrie 19 9 28 4,1 

Bouwnijverheid 26 1 27 4,0 

Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s  67 40 107 15,8 

Vervoer en opslag  10 1 11 1,6 

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking  45 33 78 11,5 

Informatie en communicatie  24 9 33 4,9 

Verhuur van en handel in onroerend goed  1 1 2 0,3 

Advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening  77 86 163 24,1 

Verhuur van roerende goederen en overige 
zakelijke dienstverlening  25 12 37 5,5 

Onderwijs 5 12 17 2,5 

Gezondheids- en welzijnszorg  17 59 76 11,2 

Cultuur, sport en recreatie  12 4 16 2,4 

Overige dienstverlening  17 60 77 11,4 

Totaal 348 328 676 100,0 

 

Waar wonen onze klanten? 

De klanten die een of meerdere adviesgesprekken hebben gevoerd met een 

ondernemersadviseur of hebben deelgenomen aan een bijeenkomst van het 

StartersCentrum komen voornamelijk uit één van de subsidiërende gemeenten. Zie 

onderstaande tabel (niet partner gemeenten zijn cursief gedrukt). In totaal kwam 86,5% 

van de klanten uit subsidiërende gemeenten en 13,5% uit niet-subsidiërende 

gemeenten. Klanten uit niet-subsidiërende gemeenten kunnen maar een beperkt 

beroep doen op het StartersCentrum. 
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In onderstaand overzicht zijn de gemeenten van onze klanten die gebruik hebben 

gemaakt van een of meer adviesgesprekken.  

 
Unieke klanten adviesgesprek per gemeente Man Vrouw Totaal in % 

Beek 5 6 11 1,6 

Beesel 1 1 2 0,3 

België 0 3 3 0,4 

Brunssum 16 9 25 3,7 

Duitsland 3 0 3 0,4 

Echt-Susteren 3 3 6 0,9 

Eijsden-Margraten 9 9 18 2,7 

Gennep 2 1 3 0,4 

Gulpen-Wittem 1 2 3 0,4 

Heerlen 94 64 158 23,4 

Horst aan de Maas 4 4 8 1,2 

Kerkrade 21 14 35 5,2 

Landgraaf 19 16 35 5,2 

Leudal 4 7 11 1,6 

Maasgouw 1 0 1 0,1 

Maastricht 46 66 112 16,6 

Meerssen 4 4 8 1,2 

Nederweert 2 0 2 0,3 

Nuth 3 6 9 1,3 

Onderbanken 3 6 9 1,3 

Peel en Maas 6 1 7 1,0 

Roerdalen 5 2 7 1,0 

Roermond 18 11 29 4,3 

Schinnen 4 4 8 1,2 

Simpelveld 5 6 11 1,6 

Sittard-Geleen 34 37 71 10,5 

Stein 7 5 12 1,8 

Vaals 2 4 6 0,9 

Valkenburg aan de Geul 2 11 13 1,9 

Venlo 9 13 22 3,3 

Venray 1 3 4 0,6 

Voerendaal 8 4 12 1,8 

Weert 6 6 12 1,8 

Eindtotaal 348 328 676 100,0 
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Totaal overzicht unieke klantcontacten opgesplitst (in 2 tabellen) naar klanten uit de 

subsidiërende- en niet subsidiërende gemeenten. De klanten hebben een of meerdere 

adviesgesprekken gevoerd met een ondernemersadviseur of hebben deelgenomen aan 

een of meerdere bijeenkomsten van het StartersCentrum. 

Totaal unieke klanten van subsidiërende gemeenten (N=1004) 

 
Unieke klanten adviesgesprek & 
bijeenkomsten per gemeente Man Vrouw Totaal in % 

Beek 10 11 21 2,1 

Brunssum 21 18 39 3,9 

Eijsden-Margraten 15 17 32 3,2 

Gulpen-Wittem 4 5 9 0,9 

Heerlen 122 98 220 21,9 

Kerkrade 27 26 53 5,3 

Landgraaf 28 32 60 6,0 

Leudal 13 20 33 3,3 

Maastricht 89 117 206 20,5 

Nuth 12 14 26 2,6 

Roermond 29 31 60 6,0 

Schinnen 8 7 15 1,5 

Simpelveld 6 8 14 1,4 

Sittard-Geleen 57 73 130 12,9 

Stein 15 15 30 3,0 

Vaals 4 7 11 1,1 

Valkenburg aan de Geul 4 19 23 2,3 

Voerendaal 13 9 22 2,2 

Totaal 477 527 1004 100,0 
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Totaal unieke klanten van niet-subsidiërende gemeenten (N=225) 

 
Unieke klanten adviesgesprek & 
bijeenkomsten per gemeente Man Vrouw Totaal in % 

Beesel 2 2 4 1,8 

Bergen (L.) 0 4 4 1,8 

Echt-Susteren 8 7 15 6,7 

Gennep 2 1 3 1,3 

Horst aan de Maas 5 8 13 5,8 

Maasgouw 3 9 12 5,3 

Meerssen 9 10 19 8,4 

Nederweert 5 1 6 2,7 

Onderbanken 7 7 14 6,2 

Peel en Maas 8 5 13 5,8 

Roerdalen 8 3 11 4,9 

Venlo 14 22 36 16,0 

Venray 3 7 10 4,4 

Weert 12 12 24 10,7 

Overig Nederland 17 13 30 13,3 

België 1 5 6 2,7 

Duitsland 4 1 5 2,2 

Totaal 108 117 225 100,0 
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In 2017 zijn in totaal 2008 geregistreerde diensten (adviesgesprekken en bijeenkomsten) 

afgenomen door inwoners uit de volgende gemeenten. 

 

Gemeente aantal in % 

Beek 33 1,6 

Beesel 7 0,3 

België 15 0,7 

Bergen (L.) 4 0,2 

Brunssum 68 3,4 

Duitsland 10 0,5 

Echt-Susteren 19 0,9 

Eijsden-Margraten 56 2,8 

Gennep 4 0,2 

Gulpen-Wittem 12 0,6 

Heerlen 413 20,6 

Horst aan de Maas 21 1,0 

Kerkrade 81 4,0 

Landgraaf 98 4,9 

Leudal 61 3,0 

Maasgouw 12 0,6 

Maastricht 319 15,9 

Meerssen 34 1,7 

Nederweert 14 0,7 

Nuth 41 2,0 

Onderbanken 12 0,6 

Overig NL 39 1,9 

Peel en Maas 20 1,0 

Roerdalen 19 0,9 

Roermond 93 4,6 

Schinnen 18 0,9 

Simpelveld 32 1,6 

Sittard-Geleen 194 9,7 

Stein 42 2,1 

Vaals 20 1,0 

Valkenburg aan de Geul 40 2,0 

Venlo 63 3,1 

Venray 11 0,5 

Voerendaal 37 1,8 

Weert 46 2,3 

Totaal 2008 100,0 
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Ondernemerschap en Onderwijs 

Het StartersCentrum Limburg stimuleert het ondernemerschapsonderwijs en 

studentenondernemerschap. De studententijd is vaak een goed moment om een eigen 

bedrijf te starten of te oriënteren op het beroep van ondernemer. In onderstaand 

overzicht staan een aantal onderwijsactiviteiten en onderwijs- en ondernemerschaps-

projecten die in Limburg worden georganiseerd en ondersteund door het 

StartersCentrum: 

• Gastdocentschap Hotel Management School Maastricht (onderdeel Zuyd 

Hogeschool) 

• Lezingen over Ondernemerschap en het Starten van een eigen bedrijf voor:   

o Zuyd Hogeschool 

o Arcus College  

o Citaverde College 

• Gastdocentschap bij de Ondernemersopleiding Arcus College 

• Gastdocentschap bij de KTM opleiding Arcus College 

Als partner verzorgde het StartersCentrum gedurende de Global Entrepreneurship 

Week van de Universiteit Maastricht engelstalige workshops met als thema “Starting 

your own business in the Maastricht Area”.  

Met deze activiteiten had het StartersCentrum in 2017 een bereik van 470 studenten. 

Samenwerking 

Het StartersCentrum streeft samenwerking met andere partners na als dat in het belang 

is van mensen die als ondernemer willen starten of onlangs als ondernemer zijn gestart. 

Uit hoofde hiervan zijn in 2014 enkele samenwerkingsconvenanten gesloten. Zo zijn 

convenanten gesloten met UWV Zuid-Limburg en UWV Noord- en Midden-Limburg. 

Deze convenanten worden van jaar tot jaar bezien en zo mogelijk geprolongeerd. Beide 

convenanten zijn gecontinueerd.   

Ten behoeve van mensen met een WW-uitkering verzorgt het StartersCentrum 

startersoriëntatiebijeenkomsten. Het zelfstandig ondernemerschap is immers ook een 

mogelijkheid om op eigen kracht in een inkomen te voorzien. Jaarlijks zijn er tientallen 

die uiteindelijk deze keuze maken. De redenen dat werkzoekenden kiezen voor het 

zelfstandig ondernemerschap zijn velerlei. Soms gebeurt dat omdat het niet lukt een 

baan in loondienst te  bemachtigen maar vaak 

ook omdat men het prettig vindt eigen baas te 

zijn. Verreweg de meeste mensen zijn goed 

gemotiveerd. Zij willen zelf het initiatief 

behouden om hun toekomst te regelen.  
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Er is ook een samenwerkingsconvenant gesloten met OKB- Limburg 

(Ondernemersklankbord). Het Ondernemersklankbord is een verband van oud-

ondernemers. Zij willen vanuit hun kennis en ervaring ondernemers die in 

moeilijkheden zitten adviseren. In voorkomende gevallen verwijst het StartersCentrum 

personen door naar het OKB. Daarbij gaat het minder om starters en jonge bedrijven  

maar meer om ondernemers die 

reeds langer actief zijn. Zij kennen 

het StartersCentrum uit het 

verleden. Dit convenant en deze doorverwijzing passen in de nazorg waaraan het 

StartersCentrum inhoud wil geven.  Andersom verwijst het OKB mensen door naar het 

StartersCentrum. Als voorbeeld kan worden gewezen op het maken van een goed en 

deugdelijk ondernemingsplan. Daar ontbreekt het nogal eens aan. 

In 2017 was een van de medewerkers actief als mentor bij het Incubator Program van 

Brightlands Innovation Factory. Dit programma werd uitgevoerd op de locatie 

Brightlands Chemelot Campus. Als mentor werd met name ingespeeld op de 

ontwikkeling van de ondernemersvaardigheden en het onderdeel business modeling. In 

het kader van het Incubator Program heeft het 

StartersCentrum een masterclass Starting your 

Business in the Netherlands verzorgd.  

 

Met de Kamer van Koophandel worden goede relaties onderhouden. In 2017 

organiseerde de KvK geen Startersdag in Limburg. Zoals reeds vermeld heeft het 

StartersCentrum in 2017 een begin gemakt met de Startersdag nieuwe stijl, waarbij in de 

avond workshops plaatsvinden die voor (pre-) starters interessant zijn. Ook is er tijdens 

zo’n avond een informatiemarkt. Het StartersCentrum was present op de 

informatiemarkt tijdens het door de KvK georganiseerde zzp-event dat in de maand 

oktober in Maastricht plaatsvond.  

In samenwerking met de IHK Aachen en het Grens Info Punt is 4 maal per jaar een 

spreekdag georganiseerd voor starters en ondernemers die in Nederland of in Duitsland 

willen gaan ondernemen. Dit kan zijn door middel van de oprichting van een nieuwe 

onderneming of uitbreiding van de activiteiten. In totaal zijn er in dit verband een 17-tal 

adviesgesprekken gevoerd. 

 

In Maastricht wordt er samengewerkt met Forza Fashion House om jonge 

modeprofessionals op weg te helpen. Daarnaast is er een periodiek spreekuur gestart 

bij het Holland Expat Center South gericht op de internationale startup community. 
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Deelnemende gemeenten 

De deelnemende gemeenten concentreren zich 

hoofdzakelijk in Zuid-Limburg. De stichting staat 

positief tegenover uitbreiding van het 

werkgebied in Limburg. Sporadisch worden ook 

diensten verricht ten behoeve van mensen die 

woonachtig zijn in niet-deelnemende gemeenten. 

Zo werd het project 45 Plös Limburg 

gesubsidieerd door de provincie Limburg en 

stond op grond hiervan deelname ook open voor 

inwoners van niet-deelnemende gemeenten. Op 

grond van de convenanten met het UWV worden 

seminars “als starten vanuit een 

uitkeringssituatie” en de ” startersoriëntatie-

bijeenkomst” ook bezocht door inwoners van 

niet-deelnemende gemeenten. De 

dienstverlening aan bewoners van niet-

deelnemende gemeenten blijft hiertoe beperkt.   

De gemeente Leudal in Midden-Limburg heeft in 

2016 besloten middelen beschikbaar te stellen 

voor een project gericht op starters voor de duur 

van één jaar. Dit project liep door tot medio 2017 

en is vervolgens geëvalueerd. Naast het 

StartersCentrum waren er enkele andere 

projectpartners, namelijk IMK, New Deas, 

Rabobank en OKB-Limburg. Uit de evaluatie 

bleek een grote tevredenheid over het 

StartersCentrum. De gemeente Leudal heeft eind 

2017 aan het StartersCentrum gevraagd dit 

project te gaan trekken. Het project wordt 

ingaande 2018 met één jaar verlengd. 

In Zuid-Limburg zijn zowel vanuit de organisatie als van het bestuur pogingen 

ondernomen om de gemeenten die niet subsidiëren te bewegen het StartersCentrum 

financieel te ondersteunen. De gemeenten Eijsden-Margraten en Schinnen namen met 

ingang van 2017 weer deel aan het StartersCentrum. De gemeente Meerssen besloot 

vanaf 2018 weer deel te nemen. Daar tegenover stond dat de gemeente Onderbanken 

besloot de deelname te beëindigen.  
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In 2017 namen de volgende gemeenten deel aan het StartersCentrum. 

Regio Parkstad Limburg: 

• Brunssum 

• Heerlen 

• Kerkrade 

• Landgraaf 

• Nuth 

• Voerendaal 

• Simpelveld 

Regio Westelijke Mijnstreek: 

• Beek 

• Schinnen 

• Sittard-Geleen 

• Stein (betaalt minder dan de bijdrage van € 0,38 per inwoner) 

Regio Maastricht-Heuvelland 

• Maastricht 

• Eijsden-Margraten 

• Valkenburg aan de Geul 

• Gulpen-Wittem 

• Vaals 

Niet-deelnemende gemeenten in Zuid-Limburg 

• Meerssen (doet weer mee vanaf 2018) 

• Onderbanken 

Midden-Limburg: 

• Roermond 

• Leudal (op projectbasis) 

Het is van belang dat het StartersCentrum blijft investeren in goede relaties met de 

gemeenten. Ondanks de toezending van beleidsdocumenten en verantwoordings-

rapportages zijn veel raadsleden niet goed op de hoogte van het werk van het 

StartersCentrum. Dat is jammer omdat het StartersCentrum een belangrijke bijdrage 

levert aan de samenleving. Hier ligt nog een belangrijke taak weggelegd voor zowel het 

bestuur als de organisatie van het StartersCentrum, maar ook voor de 

gemeenteambtenaren waarmee het StartersCentrum intensieve relaties onderhoudt. In 

2017 heeft het StartersCentrum presentaties verzorgd voor een raadscommissie in 

Kerkrade en het portefeuille-overleg in de Westelijke Mijnstreek. 
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Aangaande de relatie met gemeenten kan nog worden opgemerkt, dat het 

StartersCentrum deelneemt aan diverse overlegtafels waar het gemeentelijk 

startersbeleid aan de orde komt. Ook wordt van intergemeentelijk overleg gebruik 

gemaakt om ambtenaren op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het 

StartersCentrum. Het beleidsplan werd aan alle gemeenteraden toegezonden met het 

aanbod om een presentatie voor een raadscommissie te verzorgen. De gemeente 

Kerkrade heeft daar gebruik van gemaakt. Voorts hebben enkele raadsleden van andere 

gemeenten telefonisch informatie opgevraagd.  

Tot slot nog een opmerking over de niet-subsidiërende gemeenten. Meer dan 16,8% van 

de door het StartersCentrum geleverde diensten was bestemd voor inwoners van niet-

subsidiërende gemeenten. Dat is een hoog aantal. Het is jammer dat niet meer 

gemeenten deelnemen en dat er gemeenten zijn die profiteren van het feit dat andere 

gemeenten een instituut als het StartersCentrum mogelijk maken. Meer solidariteit zou 

hier op zijn plaats zijn. Dit geldt temeer, daar steeds meer ondernemers geen 

gemeentegrenzen kennen. Zeker zzp’ers zijn mobiel en verrichten werkzaamheden in 

meer gemeenten. Ook komt het voor dat een bewoner uit de ene gemeente een bedrijf 

start in een andere gemeente. De “startersmarkt” is wat dat betreft vergelijkbaar met de 

arbeidsmarkt. Om deze reden is het wenselijk, dat  ook de niet-deelnemende 

gemeenten gaan bijdragen aan het StartersCentrum. 
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5.   Startende ondernemingen in Limburg 
 

 

De afgelopen jaren lag het gemiddeld aantal startende ondernemingen  volgens de 

gegevens van de Kamer van Koophandel rond de 9000. Hiervoor wordt verwezen naar 

het onderstaande overzicht, waarbij dient te worden opgemerkt dat dit aantal alleen de 

inschrijving van de hoofdvestiging betreft. Enkele pagina’s verder in dit jaarverslag is dit 

aantal uitgesplitst naar de juridische vorm. In het genoemde aantal zitten bijvoorbeeld 

ook stichtingen en verenigingen die een onderneming drijven en buitenlandse 

vennootschappen, besloten vennootschappen i.o. en besloten vennootschappen. Bij de 

mensen die gebruik maken van de diensten van het StartersCentrum gaat het 

hoofdzakelijk om personen die starten als zzp’er. In de juridische termen wordt dit 

aangeduid als een eenmanszaak. Onder de klanten van het StartersCentrum bevindt 

zich ook een redelijk aantal personen dat 

kiest voor een Vennootschap Onder 

Firma. Andere juridische vormen zoals de 

besloten vennootschap komen incidenteel voor.  

Duidelijk is, dat niet alle starters een beroep 

doen op het StartersCentrum. Dat is 

ook niet altijd nodig. Sommigen hebben zich 

elders geïnformeerd, starten vanuit een 

bestaand bedrijf of krijgen ondersteuning 

van hun werkgever. Een blijvend toenemend fenomeen is het zogenaamde hybride 

ondernemerschap oftewel het parttime ondernemerschap. Hier gaat het om mensen 

die in loondienst werkzaam zijn en daarnaast in deeltijd starten als ondernemer. De 

loondienstbaan geeft een stuk extra financiële zekerheid. Dit blijkt ook uit het onderzoek 

(“Ondernemerschap: een persoonlijke keuze. Een onderzoek naar kenmerken & 

behoeften van aspirant-ondernemers” van de KvK en de Vrije Universiteit van 

Amsterdam). Helaas komt het nog te vaak voor dat mensen starten met het eigen bedrijf 

zonder een gedegen voorbereiding. Dat is niet zo verstandig. Ook voor een start als 

ondernemer geldt het gezegde “Een goed begin is het halve werk”. Iedere starter doet er 

verstandig aan alvorens te starten een eigen goed doordacht (ondernemings-)plan te 

maken. Op basis hiervan kan men een onderbouwd besluit nemen om wel of niet te 

starten. Daarnaast kan het ondernemingsplan gebruikt worden voor bijvoorbeeld een 

kredietaanvraag of toestemming te krijgen voor het starten vanuit een 

uitkeringssituatie. Uit onderzoek is gebleken, dat een goede begeleiding, advisering en 

een doordacht ondernemingsplan een goede basis is voor een succesvolle start en de 

kans op vroegtijdige uitval is significant lager.   

  

8520
Starters in Limburg (2017) 
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Bij het genoemde aantal ondernemingen zitten ook ondernemingen waar nauwelijks 

sprake is van bedrijfsmatige activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het veilig stellen van 

vermogen als oudedagsvoorziening, de zogenaamde financiële holdings. Het aantal 

starters is de laatste jaren redelijk stabiel. Hetzelfde geldt voor de ondernemingen die 

stoppen. De fluctuaties zijn gering.  

In onderstaand overzicht staan de aantallen startende en stoppende bedrijven van 2013 

tot en met 2017 van Limburg alsook Nederland. 

Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 

Starters Limburg 8864 8692 8582 8571 8520 

Stoppers Limburg 5826 5712 5706 5620 5856 

      

Starters Nederland 179.273 178.983 180.345 183.098 188.052 

Stoppers Nederland 120.833 108.339 112.482 129.606 116.008 

 

Overzicht starters en stoppers per gemeente in Limburg  

Vier tips van starter Dennis Zautsen hoe jij het 
beste je eigen bedrijf start 
  
Eigenlijk komt voor Dennis Zautsen het ondernemen op de eerste plaats. Hij is niet zo zeer gebonden 
aan één product of dienst. Vanuit dit uitgangspunt is hij met ‘Alles voor op kantoor’ begonnen, een 
bedrijf voor kantoorartikelen, drukwerk en printoplossingen. 
 

  
Momenteel bestaat zijn bedrijf in Heerlen al weer zo’n vier jaar, toch voelt hij zich nog altijd een startende 
ondernemer. Dat heeft wellicht vooral te maken met de differentiatie van het aanbod. Aanvankelijk ging hij 
uitsluitend van start met kantoorartikelen. Drukwerk en printoplossingen zijn er later bij gekomen. 
  
Hier is zijn verhaal: 
  
Al op school raakte Dennis gefascineerd door het ondernemerschap. Het was een van zijn lievelingsvakken 
op het Arcus College. Toch ging hij nog eerst aan de slag bij de technische groothandel Berner in Landgraaf, 
maar uiteindelijk volgde hij toch zijn passie en stapte naar het StartersCentrum. 
  
Daar maakte hij kennis met Ger Smith. Van hem ontving hij de tip om te starten met een bedrijf in 
kantoorartikelen. Dennis: “Groot gelijk had hij. Op de markt van kantoorartikelen is weliswaar veel 
concurrentie, maar het is ook een grote markt. En het zijn artikelen die je regionaal kunt afzetten. 
Belangrijk, want de gunfactor is groot in deze branche.” 
  
Dennis spreekt met zichtbaar veel plezier over zijn bedrijf. En continu in de wij-vorm. Bij enig navragen, 
komt de aap uit de mouw. “We doen heel hard ons best om klein te blijven,” zegt hij lachend. 
  
“Mijn moeder doet de administratie en daarnaast huur ik nog iemand in voor sales. Ik wil eigenlijk helemaal 
niet groeien. Juist die kleinschaligheid biedt veel voordelen voor onze klanten. Dat betekent immers dat we 
de communicatielijnen kort houden. We hebben geen grote overhead, dus die hoeven we ook niet terug te 
verdienen. Dat houdt onze prijzen competitief. Ook hoeven we geen administratieve rompslomp te regelen. 
Als er eens iets fout gaat, corrigeren we dat direct. Wel zo makkelijk!” 
  
Dennis geeft deze vier tips aan starters: 
  
1. Probeer zoveel mogelijk klantwaarde te creëren voor je klanten en ga op zoek naar de juiste 
koopcriteria. 
  
2. Ken je afzetmarkt en klantprofiel! Zorg dat je weet wie je ideale klanten zijn en waar ze zitten. Hoe kun 
je ze benaderen? Wat zijn hun koopmotieven? 
  
3. Werk iedere dag aan acquisitie. Dit kan via de telefoon. Of loop eens binnen bij je potentiële klant. 
Zodra je hiermee ophoudt, stopt ook de groei van de omzet. 
  
4. Wees competitief of in ieder geval competitiever dan je concurrent(en). Twee extra telefoontjes per dag 
kunnen op een jaar een groot verschil maken. 
  
Tekst: Jacqueline Munnichs, 

http://www.allesvooropkantoor.nl/
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Op deze en volgende pagina’s zijn de startende en stoppende ondernemingen 

weergegeven per gemeente. 

Eveneens zijn hier de startende en stoppende ondernemingen w.o. zzp’ers weergegeven 

per gemeente en per regio. De zzp’ers in deze weergave zijn een selectie op basis van 

het criterium: rechtsvorm is de eenmanszaak en het aantal werkzame personen één. 

 
Totaal startende hoofdvestiging 

Gemeente/Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 

Beek 146 117 144 146 143 

Beesel 86 92 68 85 79 

Bergen Lb 105 94 95 70 84 

Brunssum 192 129 153 193 184 

Echt-Susteren 261 255 274 240 205 

Eijsden-Margraten 181 196 219 191 221 

Gennep 142 108 121 124 119 

Gulpen-Wittem 137 120 115 107 97 

Heerlen 644 679 687 609 601 

Horst aan de Maas 350 316 277 285 293 

Kerkrade 322 331 311 315 275 

Landgraaf 214 256 204 221 206 

Leudal 267 246 269 283 277 

Maasgouw 190 193 176 170 164 

Maastricht 1161 1155 1155 1131 1154 

Meerssen 156 141 158 116 134 

Mook en Middelaar 71 71 75 79 80 

Nederweert 150 126 130 146 148 

Nuth 146 122 114 145 126 

Onderbanken 42 49 47 58 40 

Peel en Maas 299 354 285 295 316 

Roerdalen 152 135 128 131 126 

Roermond 486 474 486 519 546 

Schinnen 99 105 86 104 89 

Simpelveld 56 62 77 54 67 

Sittard-Geleen 730 725 773 686 726 

Stein 178 175 170 172 160 

Vaals 80 86 50 57 61 

Valkenburg aan de Geul 167 133 129 157 143 

Venlo 841 811 768 817 812 

Venray 338 308 345 322 319 

Voerendaal 78 99 76 99 77 

Weert 397 429 417 444 448 

Eindtotaal 8864 8692 8582 8571 8520 
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Totaal stoppers Limburg 

Gemeente/Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 

Beek 93 81 84 111 95 

Beesel 52 74 52 49 52 

Bergen Lb 64 56 55 50 80 

Brunssum 138 130 111 105 127 

Echt-Susteren 168 184 169 161 194 

Eijsden-Margraten 95 111 83 119 117 

Gennep 82 93 85 78 82 

Gulpen-Wittem 74 85 68 72 65 

Heerlen 487 480 451 407 459 

Horst aan de Maas 222 187 208 186 192 

Kerkrade 208 248 230 186 238 

Landgraaf 135 168 141 140 160 

Leudal 144 165 163 174 160 

Maasgouw 131 115 136 122 108 

Maastricht 722 665 736 769 774 

Meerssen 72 93 108 103 80 

Mook en Middelaar 39 41 52 47 58 

Nederweert 78 87 87 93 81 

Nuth 89 62 82 87 92 

Onderbanken 31 25 27 37 21 

Peel en Maas 205 184 192 176 217 

Roerdalen 103 78 96 86 101 

Roermond 352 348 348 335 356 

Schinnen 55 63 49 50 60 

Simpelveld 34 41 42 34 39 

Sittard-Geleen 527 516 488 506 496 

Stein 101 97 112 122 94 

Vaals 39 42 42 47 44 

Valkenburg aan de Geul 97 99 90 94 96 

Venlo 626 590 542 552 556 

Venray 227 185 240 221 210 

Voerendaal 50 35 49 53 77 

Weert 286 284 288 248 275 

Eindtotaal 5826 5712 5706 5620 5856 
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Sector/branche  

De top 3 van zowel startende en stoppende ondernemingen is: 

1) Zakelijke dienstverlening 

2) Detailhandel 

3) Gezondheid 

Totaal startende hoofdvestiging Limburg 

Branche/Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 

01 Land- en tuinbouw 205 235 189 145 143 

02 Energie, water en milieu 27 26 30 25 39 

03 Industrie 324 320 323 265 339 

04 Bouw 679 653 679 627 695 

05 Detailhandel 1273 1299 1237 1202 1121 

06 Groothandel 491 464 421 392 378 

07 Logistiek 234 198 199 245 227 

08 Horeca 485 492 478 483 477 

09 ICT en media 425 396 380 387 381 

10 Cultuur, sport en recreatie 412 396 370 479 464 

11 Gezondheid 962 1054 1215 1125 1050 

12 Financiële instellingen 54 32 41 64 84 

13 Zakelijke diensten 2250 2188 2086 2048 2051 

14 Persoonlijke dienstverlening 527 485 491 563 561 

15 Overig 516 454 443 521 510 

Eindtotaal 8864 8692 8582 8571 8520 

 

Totaal stoppers hoofdvestiging Limburg 

Branche/Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 

01 Land- en tuinbouw 143 136 129 141 155 

02 Energie, water en milieu 18 18 19 27 14 

03 Industrie 279 255 267 233 224 

04 Bouw 500 477 430 382 423 

05 Detailhandel 1215 1055 1071 1115 1073 

06 Groothandel 437 407 424 330 373 

07 Logistiek 212 181 189 209 181 

08 Horeca 410 415 394 420 422 

09 ICT en media 217 240 258 226 255 

10 Cultuur, sport en recreatie 190 202 204 188 234 

11 Gezondheid 455 452 501 554 557 

12 Financiële instellingen 81 108 84 64 73 

13 Zakelijke diensten 1166 1257 1242 1234 1284 

14 Persoonlijke dienstverlening 324 315 280 269 331 

15 Overig 179 194 214 228 257 

Eindtotaal 5826 5712 5706 5620 5856 
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Rechtsvormen 

Zoals uit onderstaande tabellen blijkt heeft meer dan 98% van de startende en 

stoppende ondernemingen de rechtsvorm eenmanszaak, besloten vennootschap of 

vennootschap onder firma. Met 72 % is de eenmanszaak de meest voorkomende 

rechtsvorm in 2017. 

 

Totaal startende hoofdvestiging Limburg 

Rechtsvorm/Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 

BR - Buitenlandse Rechtsvorm 45 31 28 28 29 

BV - Besloten Vennootschap 1392 1458 1580 1425 1529 

COP - Coöperatie 31 64 37 27 26 

CV - Commanditaire Vennootschap 23 34 36 39 35 

EESV - Europees economisch 
samenwerkingsverband 0 0 0 1 1 

EMZ - Eenmanszaak 6503 6267 6118 6275 6182 

KG - Kerkgenootschap 0 1 0 0 0 

MA - Maatschap 80 90 69 58 67 

NV - Naamloze Vennootschap 6 1 2 0 1 

PR - Publiekrechtelijke Rechtspersoon 0 0 0 1 0 

Rio - Rechtspersoon in oprichting 102 49 39 44 23 

ST - Stichting 4 13 11 5 6 

VER - Vereniging 0 0 1 2 0 

VOF - Vennootschap Onder Firma 678 684 661 666 621 

Eindtotaal 8864 8692 8582 8571 8520 

 

 

Totaal stoppers Limburger 

Rechtsvorm/Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 

BR - Buitenlandse Rechtsvorm 29 26 34 26 20 

BV - Besloten Vennootschap 1344 1343 1434 1374 1336 

COP - Coöperatie 13 31 32 17 22 

CV - Commanditaire Vennootschap 47 28 30 23 31 

EMZ- Eenmanszaak 3599 3557 3421 3458 3708 

EMZmME - Eenmanszaak met meerdere eigenaren 1 0 0 0 0 

MA - Maatschap 58 79 95 72 58 

NV - Naamloze Vennootschap 9 10 13 11 18 

OWM - Onderlinge Waarborg Maatschappij 3 2 6 0 0 

PR - Publiekrechtelijke Rechtspersoon 3 1 0 4 0 

Rio - Rechtspersoon in oprichting 8 5 4 6 5 

ST - Stichting 80 32 20 25 16 

VER - Vereniging 1 0 0 1 1 

VOF - Vennootschap Onder Firma 631 598 617 603 641 

Eindtotaal 5826 5712 5706 5620 5856 
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Één werkzame persoon (zzp’er) 

Het aantal startende ondernemingen met één werkzame persoon (zzp’er) is de 

afgelopen jaren stabiel gebleven. Het aantal stoppers is in 2017 gestegen.  

De top 3 van de startende zzp’er is: 

1) Zakelijke dienstverlening 

2) Gezondheid 

3) Detailhandel 

 

 
Totaal startende hoofdvestiging (ZZP) in Limburg 

Branche/Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 

01 Land- en tuinbouw 95 154 118 86 73 

02 Energie, water en milieu 14 15 13 14 16 

03 Industrie 217 225 215 189 254 

04 Bouw 560 538 586 526 607 

05 Detailhandel 994 986 935 909 841 

06 Groothandel 278 294 256 245 234 

07 Logistiek 156 131 124 167 155 

08 Horeca 256 268 272 256 271 

09 ICT en media 314 271 270 278 268 

10 Cultuur, sport en recreatie 337 312 290 384 374 

11 Gezondheid 834 869 1078 1000 933 

12 Financiële instellingen 32 18 25 24 40 

13 Zakelijke diensten 1749 1755 1626 1618 1581 

14 Persoonlijke dienstverlening 494 445 449 531 532 

15 Overig 447 379 389 456 448 

Eindtotaal 6777 6660 6646 6683 6627 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier gebeurt het 
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De top 3 van de stoppende zzp’er is gelijk aan die van de startende ondernemingen: 

1) Zakelijke dienstverlening 

2) Detailhandel 

3) Gezondheid 

 

 
Totaal stoppers (ZZP) Limburg 

Branche/Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 

01 Land- en tuinbouw 55 59 51 65 67 

02 Energie, water en milieu 9 4 2 9 4 

03 Industrie 127 117 132 110 118 

04 Bouw 340 314 277 248 298 

05 Detailhandel 664 639 594 601 611 

06 Groothandel 216 213 203 175 198 

07 Logistiek 109 96 91 129 100 

08 Horeca 161 168 176 208 181 

09 ICT en media 142 166 164 148 169 

10 Cultuur, sport en recreatie 137 140 159 133 183 

11 Gezondheid 309 338 381 423 455 

12 Financiële instellingen 30 21 19 18 20 

13 Zakelijke diensten 771 871 815 834 886 

14 Persoonlijke dienstverlening 258 265 230 225 282 

15 Overig 128 157 161 175 196 

Eindtotaal 3456 3568 3455 3501 3768 

 

Startersdag Limburg Roooms Maastricht – 28 september 2017 
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6.   Onze financiën 

 

De Stichting StartersCentrum werd in 2017 financieel ondersteund door het merendeel 

van de Zuid–Limburgse gemeenten en de gemeente Roermond. Door 16 gemeenten is 

in totaal bijgedragen € 238.455  op basis van € 0,38 per inwoner.  

 

Over 2017 bedroeg het tekort € 19.558. Dit is gedekt uit de Algemene Reserve. Dit tekort 

is veroorzaakt door kostenstijging en het feit dat de bijdrage van de gemeente á € 0,38 

per inwoner sinds 2003 niet meer is aangepast. 

 

Op basis van de statuten is door de stichting een separate jaarrekening opgesteld, 

voorzien van een accountantsverklaring. Voor meer gegevens over de financiële situatie 

van het StartersCentrum wordt verwezen naar deze jaarrekening 2017.  

Vier tips van starter Fred Stassen hoe jij het beste je eigen bedrijf start 
  
In 2014 start de zoektocht van Fred Stassen naar de manier om ambachtelijk biologische Limburgse kaas te maken. 
Inmiddels levert hij aan Château Neercanne en diverse speciaalzaken. 
 

Denk aan ‘Maison Culinair’ in Heer-Maastricht, de ‘Eyserhalte’ in Valkenburg en Eys en ‘Madame Henriette’ in Meerssen. 
Daarnaast staat hij regelmatig op markten met de Sjevraoje Geitenkaas, kaas van biologische melk rechtstreeks van de 
boer. Sinds oktober stijgt de productie van deze kazen; dat heeft alles te maken met de melktank die hij heeft 
aangeschaft. Maar uiteindelijk duurt het dan nog drie maanden voordat deze kazen in de winkel liggen. 
  
Hier is zijn verhaal: 
  
Meer dan twintig jaar werkte Fred bij Mosa Maastricht. Hij vervulde er allerlei functies. Tot hij op een dag op straat 
staat. Hij is nog net geen vijftig jaar. Wat nu? 
  
“Terugkijkend op mijn arbeidsverleden, kom ik dan al snel tot de conclusie dat ik het vooral leuk vind om dingen te 
maken en te verbeteren. In Limburg wordt er al veel met fruit gedaan, maar nog niet met kaas.” 
  
Zo komt hij terecht bij een biologische geitenboer. Uiteindelijk duurt het nog twee jaar voordat er een lekkere en 
kwalitatief goede kaas kan worden verkocht.In 2016 staat hij een keer op een markt. Al snel is hij uitverkocht. Een 
eerste succes of beginnersgeluk? “Hier ben ik niet helemaal zeker van, maar het voelt als de goede weg. En dus ga ik 
verder aan slag om het productieproces te professionaliseren.” 
  
Hij doet marktonderzoek, komt in contact met Hans Snijders, meester-kok bij Château Neercanne. Samen proeven ze 
kazen en bespreken wat nu een kaas lekker maakt. Ook maakt hij een businessplan. En daar waar hij tot nu toe bottom-
up bezig is geweest, maakt hij in dit plan de strategische keuze om verder top-down de markt te bewerken; Château 
Neercanne voorop, gevolgd door de betere speciaalzaken. 
  
Inmiddels werkt Fred onder de naam Stassen Kaas vanuit de kelder van het Ursulinenconvent in Eijsden (het voormalige 
gemeentehuis). Daar worden de rauwmelkse kazen gemaakt en gerijpt. 
  
Fred geeft deze vier tips aan starters: 
  
1. Ik heb veel gehad aan het StartersCentrum. Tijdens een cursus bij Topchange van acht weken heb ik gewerkt aan 
onder meer mijn businessplan. Zo ben ik tot nieuwe inzichten gekomen; dat heeft me geholpen om ook daadwerkelijk 
stappen te maken. Marcel van Kasteren van het StartersCentrum heeft me geholpen om het businessplan verder aan te 
scherpen en duidelijke keuzes te maken. 
 ….. 
 Tekst: Jacqueline Munnichs, 

Uit de rubriek “Van Starter tot Starter” in Limburg Zaken (december 2017) 

 

http://www.sjevraoje.com/
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